Traianus Regatta 2022 – Bepalingen
Hieronder volgen de bepalingen van de Traianus Regatta 2022. Tot een week voor de eerste
wedstrijddag kunnen deze bepalingen nog wijzigen. Eventuele grote wijzigingen ten opzichte van
deze versie zullen worden aangekondigd door middel van een nieuwsbericht op de website van de
wedstrijd (traianus.phocasnijmegen.nl).

1. Algemeen
Artikel 1 – Datum en locatie
1) De Traianus Regatta wordt verroeid op 23 april 2022.
2) De Traianus Regatta wordt verroeid op de Spiegelwaal te Nijmegen.
Artikel 2 – Reglementen
1) Het Reglement voor Roeiwedstrijden (hierna: ‘RvR’), het Tuchtreglement, het Dopingreglement
en het Huishoudelijk Reglement van de Koninklijke Nederlandse Roeibond (hierna: ‘KNRB’) zijn
van toepassing op alle onderdelen van de Traianus Regatta.
2) Op de deelnemende bokalen zijn de reglementen van de betreffende bokalen van toepassing.
3) Alle deelnemers verklaren zich bekend met en gebonden aan de toepasselijke bepalingen.
Artikel 3 – Bokalen en velden
1) De volgende velden worden op de Traianus Regatta uitgeschreven, zowel voor dames als heren:
a. 1x
b. 2x
c. 4+
d. 4*
e. Onervaren C4+
2) De volgende velden worden op de Traianus Regatta uitgeschreven als mixed velden:
a. 2x
b. 4x
3) De volgende bokalen worden op de Traianus Regatta verroeid:
a. NSRF Onervaren C4+ Stuurbood Bokaal
b. Bokaal der Clubquadruples
4) Voor de NSRF C4+-velden geldt dat een ploeg ingeschreven moet zijn voor de bokaal om deel te
kunnen nemen aan het veld.
5) De wedstrijdleiding kan besluiten een veld geen doorgang te laten vinden indien ten tijde van het
sluiten van de inschrijvingen niet ten minste drie deelnemende ploegen van twee verschillende
verenigingen zijn ingeschreven.
6) De wedstijdleiding heeft het recht om velden samen te voegen indien minder dan vijf ploegen
zijn ingeschreven en om, al dan niet op aanvraag, andere dan de hierboven genoemde velden uit
te schrijven.
7) Dubbelinschrijven is niet toegestaan.
Artikel 4 – Inschrijfgelden
1) De inschrijfgelden voor de verschillende velden zijn als volgt:
a. NSRF C4+:
€0
b. 1x
€ 20

c. 2x:
€ 30
d. (C)4+/x:
€ 38
2) De inschrijfgelden dienen uiterlijk op vrijdag 22 april 2022 om 12:00 te zijn bijgeschreven op
rekeningnummer NL24RABO0167854631 t.n.v. NSRV Phocas o.v.v. Traianus Regatta 2022
[Vereniging].
Artikel 5 – Afstanden
1) De gevaren afstanden zijn:
a. Een achtervolgingsrace over twee kilometer waarbij ploegen individueel gestart worden.
b. Een boord-aan-boord-race over vijfhonderd meter waarbij ploegen per viertal worden
gestart.
2) De race over twee kilometer zal worden gevaren als een tijdwedstrijd in de zin van artikel 29 van
het RvR, met een vliegende start zoals omschreven in de artikelen 49 en 50 van het RvR.
3) De race over vijfhonderd meter zal worden gevaren als een boord-aan-boordwedstrijd in de zin
van artikel 28 van het RvR, met een start zoals omschreven in de artikelen 46 t/m 48 van het RvR.
4) Als de (weers-)omstandigheden daarom vragen, kan de wedstrijdleiding besluiten om de race
over vijfhonderd meter te varen als een tijdwedstrijd in de zin van artikel 29 van het RvR, met
een vliegende start zoals omschreven in de artikelen 49 en 50 van het RvR.
Artikel 6 – Organisatie
1) De organisatie van de Traianus Regatta is in handen van de Nijmeegse Studenten Roeivereniging
Phocas.
2) De wedstrijdleiding in de zin van artikel 61 van het RvR bestaat uit Jerre Perenboom en Daniël
Wilms van Kersbergen.
3) Veiligheidscoördinator in de zin van artikel 62 van het RvR is Timo van Wijk.
4) Hoofd van de Jury in de zin van artikel 63 lid 1 van het RvR is Tijn Cox.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
De organisatie van de Traianus Regatta is niet aansprakelijk voor letselschade, schade aan
eigendommen, diefstal of andere geleden schade op en/of tijdens het evenement.

2. Voorafgaand aan de wedstrijd
Artikel 8 – Inschrijving
1)
2)
3)
4)

Inschrijven voor de Traianus Regatta verloopt via het inschrijfprogramma van de KNRB.
De inschrijving voor de wedstrijd opent op 2 april 2022.
De inschrijving sluit op 18 april 2022 om 23:50.
Wijzigingen anders dan terugtrekking kunnen worden doorgegeven tot 20 april 2022 om 18:00.

Artikel 9 – Loting
1) De loting voor de twee kilometer vindt plaats op 20 april 2022 vanaf 21:00. De loting zal daarna
zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van de Traianus Regatta
(traianus.phocasnijmegen.nl).
2) De indeling van de races voor de vijfhonderd meter wordt bepaald op basis van de uitslag van de
twee kilometer. Per veld starten de traagste vier (of minder) ploegen in de eerste race en de
snelste vier (of minder) ploegen in de laatste race.
3) Als een race bestaat uit één ploeg, dan komt deze race te vervallen.

Artikel 10 – Competitieroeiers
Deelname aan de Traianus Regatta staat open voor alle roeiers die zijn aan te merken als
competitieroeiers in de zin van artikel 14 van het RvR.

3. Op de wedstrijd
Artikel 11 – Aanmelden en rugnummers
1) Aan het begin van de wedstrijddag dient een verenigingsvertegenwoordiger alle rugnummers
van zijn of haar vereniging op te halen tegen verklaring dat de vereniging garant staat voor een
borgsom van € 10 per set rugnummers.
2) Indien een of meer set(s) rugnummers niet intact word(t)(en) geretourneerd, wordt daarvoor
achteraf de borgsom per set in rekening gebracht bij de vereniging van de betreffende ploeg.
3) De rugnummers worden niet uitgegeven als het inschrijfgeld nog niet is voldaan.
Artikel 12 – Tijdswaarneming
1) Tijden worden gepubliceerd tot een honderdste seconde nauwkeurig.
2) De ex aequo-norm is vastgesteld op 0.1 seconde.
Artikel 13 – Puntentelling en winnaars
1) Om een veld te winnen dient een deelnemende ploeg beide afstanden te hebben verroeid.
2) De winnaar van een veld is de winnaar van de race met de vier snelste ploegen van dat veld
(zoals hiervoor genoemd in artikel 9 lid 2).
Artikel 14 – Stuurliedeninstructie
1) Aanwezigheid bij de stuurliedeninstructie is verplicht voor de stuurman/-vrouw of, in het geval
van ongestuurde ploegen, voor de met de koersbepaling belaste roeier.
2) In geval van afwezigheid bij de stuurliedeninstructie kan de desbetreffende ploeg het deelnemen
aan de wedstrijd verboden worden. In geval van afwezigheid bij de stuurliedeninstructie wordt
een geschilsituatie bij twijfel uitgelegd in het nadeel van de ploeg die afwezig was bij de
stuurliedeninstructie.
3) Deelname aan de stuurliedeninstructie wordt gecontroleerd.
Artikel 15 – Verkeersregels
1)
2)
3)
4)
5)

Het is te allen tijde verboden om tijdens het oproeien de wedstrijdbaan te betreden.
Het is te allen tijde verboden om tijdens het roeien van de wedstrijd de oproeibaan te betreden.
Overtreding van het bovenstaande kan leiden tot uitsluiting.
Zowel tijdens het oproeien als tijdens het roeien van de wedstrijd houden ploegen bakboordwal.
Vanaf de vlotten wordt in westelijke richting opgeroeid naar de start, waarbij tijdens het
oproeien voor de twee kilometer het met boeien afgezette eilandje in de Spiegelwaal aan
bakboordzijde wordt gepasseerd.
6) De wedstrijd wordt geroeid in oostelijke richting, waarbij tijdens het roeien van de twee
kilometer het met boeien afgezette eilandje in de Spiegelwaal aan bakboordzijde wordt
gepasseerd.
7) De finish voor beide afstanden bevindt zich onder de Waalbrug, waarbij ploegen door het linker
van de twee middelste bruggaten dienen te roeien, de overige drie bruggaten zijn verboden.
8) Na de finish dienen ploegen zo snel mogelijk het finishgebied te verlaten en zich te begeven naar
de vlotten of de wisselvlotten.

9) Ploegen dienen zo kort mogelijk aan de wisselvlotten te liggen en dienen tijdens het wachten
voor de wisselvlotten zoveel mogelijk achter elkaar (in de lengte van de oproeibaan) te liggen in
plaats van naast elkaar.
10) De vijfhonderd meter wordt per vier ploegen gestart. In beginsel starten per race de twee
ploegen met de snelste tijden op de twee kilometer in de middelste banen en de twee ploegen
met de langzaamste tijden op de twee kilometer in de buitenste banen.
Artikel 16 – Aanwijzingen en instructies
1) Bij de vlotten en op het botenterrein staan medewerkers om het verkeer in goede banen te
leiden en ploegen tijdig het water op en af te krijgen.
2) Ploegen dienen zowel op het botenterrein als op het water aanwijzingen en instructies van
medewerkers en kamprechters te allen tijde op te volgen.
3) Ploegen die na het niet opvolgen van bovengenoemde aanwijzingen of instructies te laat aan de
start verschijnen, kunnen de sancties krijgen opgelegd die zijn genoemd in artikel 75 van het RvR.
4) De in het vorige lid genoemde sanctionering kan alleen plaatsvinden door een lid van de jury
(kamprechter) in de zin van artikel 63 van het RvR.
Artikel 17 – Protest, bezwaar en beroep
1) Protest, bezwaar en beroep worden behandeld conform de artikelen 76 t/m 80 van het RvR.
2) Een ploeg kan protesteren tegen gebeurtenissen tijdens zijn race, tegen het optreden van een
jurylid (kamprechter), tegen de samenstelling van een ploeg of tegen de gepubliceerde uitslag
van zijn race.
3) Protesten tegen het optreden van een jurylid buiten de race, worden door de ploeg onmiddellijk
mondeling kenbaar gemaakt aan het desbetreffende jurylid.
4) Protesten tegen gebeurtenissen tijdens de race of tegen het optreden van een jurylid tijdens de
race worden onmiddellijk na de finish van deze race kenbaar gemaakt door het opsteken van een
arm door een van de leden van de ploeg, in elk geval voordat de ploeg het finishgebied heeft
verlaten. In geval van overmacht, dit ter beoordeling van het hoofd van de jury, kan de betrokken
ploeg protesteren bij het hoofd van jury, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één uur na afloop van
de race.
5) Protesten tegen de samenstelling van een ploeg in zijn race of tegen de gepubliceerde uitslag van
zijn race, worden door de ploeg binnen één uur na publicatie van de uitslag van zijn race
schriftelijk kenbaar gemaakt bij de wedstrijdleiding.
6) Het indienen van protest na afloop van een race of na publicatie van een uitslag kan worden
gedaan bij het secretariaat.
7) Voor de overige regels omtrent (afhandeling van) protest, bezwaar en beroep, wordt verwezen
naar de in lid 1 genoemde artikelen van het RvR.
Artikel 18 – Tijdstraf
De tijdstraf zoals bedoeld in artikel 75, eerste lid, onder ‘d’ en achtste lid van het RvR is vastgesteld
op 10 seconden voor de twee kilometer.

